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๒๑...
เสียงดาหมาแมวดังลั่นวัดแตเชาหลังจากวันที่นางบุญรับเขามาชวยทําครัว บรรดา
อุบาสกอุบาสิกาตลอดจนพระสงฆองคเณรที่ปฏิบัติธรรมอยูในวัดปามะมวง มีอันตองกําหนด
“เสียงหนอ” กันวันละหลาย ๆ ครั้ง เพราะนางบุญรับแกสามารถดาไดหลายเวลาตอวัน
พระบัวเฮียวกําลังนั่งสมาธิอยูก็มีอันตองกําหนด “เสียงหนอ” แทนการกําหนด พอง –
ยุบ กําหนดอยูนานก็ไมอาจระงับความฟุงซานรําคาญใจลงได ไมชอบหนาแมครัวผูนั้นเปน
ทุนเดิมอยูแลว ครั้นมาไดยินเสียงเกรี้ยวกราดแสบแกวหูเชนนี้เขาอีก ความไมชอบซึ่งเปน
โทสะออน ๆ นั้นก็เพิม่ ระดับขึ้นจนกลายเปนความเกลียดชังและอาฆาตมาดราย พระหนุม
รูสึกเกลียดผูหญิงที่ชื่อบุญรับ ไมอยากเห็นหนา ไมอยากไดยินเสียง เกลียด เกลียดเหลือเกิน
แลว
ในที่สุดก็เลยนั่งกําหนด “เกลียดหนอ” ไปจนถึงเวลาหกโมงเชา ออกจากสมาธิแลวจึง
เตรียมตัวออกบิณฑบาต แมจะเดินหางวัดออกไปจนเสียงดาตามมาไมถงึ หากก็ยังรูสึกวามัน
กองอยูในโสตประสาทตลอดเวลา จิตของทานจึงถูกพยาบาทนิวรณ เขากลุมรุมโดยที่เจาตัว
มิไดทันระแวดระวัง คิดเคียดแคนชิงชังนางบุญรับไปตลอดทางจนลืมกําหนด “ขวา – ซาย
ขวา – ซาย” ยามเยื้องยาง
เวลาเจ็ดนาฬิกาเศษ ทานพระครูกลับจากบิณฑบาต กําลังเดินเขาประตูวัดมา รถ
กระบะสีน้ําตาลคันหนึ่งวิ่งแซงหนาทานมาจอดที่ลานวัด ยังไมทันไดดับเครื่อง เด็กหนุมผิว
คล้ําหนาตาคมสันก็ลงจากที่นั่งคนขับ ปนขึ้นไปที่ดานหลังรถ เปดทายแลว “ผลักดวยเทา”
สุนัขสิบกวาตัวที่ยืนหนาสลอนอยูทายรถลงมาจนหมด ปดทายรถเรียบรอยจึงกระโดยลงมา
กาวเขาไปนั่งประจําที่คนขับแลวออกรถ ทานพระครูรบี โบกมือเรียก
“ชากอนพอหนุม เดี๋ยวหยุดคุยกันกอน “ “พอหนุม” เบรครถดังพรืด โผลหนาคมคาย
ออกมาถามวา
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“มีอะไรหรือครับ” เขาไมทําความเคารพซึ่งทานพระครูก็เขาใจและรูวาเปนธรรมเนียม
ของคนมุสลิมที่จะไมเคารพผูใดหรือสิ่งใดนอกจากพระเจาสูงสุดคืออัลลอฮเทานั้น “มาจาก
ไหนละเธอนะ” ทําไมถึงไดขนหมามาปลอยที่วัดนี้” ทานถามยิ้ม ๆ
“ผมมาจากชะไว มะใหใชเอามาปลอยเพราะกันกัดแพะ เจาหมาพวกนีเ้ ราไมไดเลี้ยง
มันมากันเอง มะเลยใหเอามาปลอย ผมเปนมุสลิม คนมุสลิมเขาไมเลี้ยงหมาครับ” เด็กหนุม
อธิบาย “มะ” เปนคําที่มุสลิมใชเรียกมารดาของตน “ออ แลวทําไมมาไกลถึงที่นี่ จากชะไวมา
นี่ก็ผานวัดมาเปนรอย ตองมาถึงที่นี่ใหเปลืองน้ํามันทําไมเลา”
“มะกําชับมาครับ บอกวาใหเอามาปลอยที่วัดปามะมวง มันจะไดไมถูกคนรังแก มะวา
เจาของวัดนีเ้ ขาใจดี มันจะมีความสุขกวาอยูที่อนื่ ถึงมะจะเกลียดพวกมัน แตก็ไมอยากเห็น
มันถูกรังแกครับ”
“ออ ยังงั้นหรอกหรือ งั้นกลับไปบอกมะเธอดวยวา หลวงพอวัดนี้สั่งใหเอามาปลอยอีก
หลาย ๆ คนรถ รับรองวาอยูวัดนี้แลวปลอดภัย” ทานตั้งใจประชดแตชายหนุมไมรูจึงตอบไป
วา “ครับแลวผมจะบอกมะตามนี”้ พูดจบก็ออกรถอยางเร็วโดยมิร่ําลา
ทานพระครูมองตามรถพลางสายหนาชา ๆ วัดนี้ไมรูเปนอะไร แมวมาหา หมามาสู
มิไดขาด เมื่อวันกอนก็มีคนเอาแมวใสกระสอบซอนทายมอเตอรไซคมาปลอย จนวัดแทบจะ
กลายเปนที่อยูของสัตวสาราสิ่งไปแลว
นายสมชายซึ่งหิ้วปนโตเดินมาทันทานที่ลาดวัดพูดขึ้นวา “เขาเอาหมามาปลอยอีก
แลวหรือครับหลวงพอ ทําไมถึงตองมาปลอยที่วัดนี้ก็ไมรู วัดอื่นมีถมเถไปไมปลอย” เด็กหนุม
ตําหนิกราย ๆ
“เขาวามันจะไดไมถูกรังแก” ทานพระครูอาง “เขาวา”
“ไมถูกยังไงได ยายบุญรับตีมันทุกวัน ผมงี้หนวกหูจะแยอยูแลว เมื่อไหรยายนี่จะไป
ๆ เสียทีก็ไมรู” เขาบน
ถึงกุฏิแลวจึงเขาไปลางมือลางเทาจนสะอาดหมดจด เช็ดใหแหงกอนลงมือฉันอาหาร
ที่ลูกศิษยจัดสํารับไวรอทา ฉันเสร็จจึงเขาไปลางปากแปรงฟน ซึ่งหมายความวา “สิ้นสุดการ
บริโภคอาหารสําหรับวันนี้” จากนั้นจึงมานั่งยังอาสนะประจําของทาน รูวา พระบัวเฮียวจะตอง
มาใหสอบอารมณ
“หลวงพอครับผมแยแลว” ลูกศิษยรายงานทันทีที่มาถึงและกราบอาจารยแลว ทั้งที่รู
วาเกิดอะไรขึ้นกับศิษย หากทานพระครูก็ตอ งถามไปตามมารยาทวา “แยยังไง ไหนวาไปซิ”
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“ผมเกลียดยายบุญรับจนปฏิบัติไมได จิตมันตกจนดึงไมขึ้น ทํายังไงดีละครับหลวง
พอ” ถามอยางรูสึกทุกขรอน
“นั่นแหละ พยาบาทนิวรณ กําลังครอบงําเธอ ทําไมไมใชโยนิโสมนสิการขจัดมันเสีย
ปลอยใหระรานอยูทําไม” คนเปนศิษยไมตอบดวยมิรูจะตอบอยางไร อาจารยจึงขยายความ
ตอไปวา
“การละพยาบาทนิวรณ ตองใช โยนิโสมนสิการ ในเมตตาเจโตวิมุตติ ดั่งทีพ่ ระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ....ภิกษุทั้งหลาย เจโตวิมตุ ิมีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการ
ในเจโตวิมุตนิ ั้น นี้ไมเปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ใหเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น...วิธีปฏิบัติก็เชน การกําหนดนิมิตในเมตตาเปนอารมณการประกอบเนือง ๆ
ซึ่งเมตตาภาวนา การพิจารณาถึงความที่สัตวทงั้ หลายมีกรรมเปนของตน เปนตน” ทานมอง
หนาลูกศิษย รูวาฝายนั้นยังไมเขาใจ จึงถามขึ้นวา
“จะตองใหแจกแจงในรายละเอียดไหม”
“ก็ดีเหมือนกันครับ เพราะผมรูแตหลักการ สวนรายละเอียดยังทราบไมซึ้งนัก”
“ถาอยางนั้นก็ตั้งใจฟงใหดี การเจริญเมตตาหรือการแผเมตตานั้น ลําดับแรกจะตอง
แผใหตัวเองกอน”
“ทําไมตองใหตัวเองกอนละครับ ก็เราไมไดเกลียดตัวเอง เราเกลียดคนอื่นก็ควรจะแผ
เมตตาใหคนที่เราเกลียด” พระบัวเฮียวแยง ทานพระครูจึงแถลงวา “การที่พระพุทธองคทรง
สอนใหแผเมตตาแกตวั เองกอน เพราะเทากับทําตัวเราใหเปนพยานวา ตัวเราเปนผูรักสุข
เกลียดทุกข อยากอยู ไมอยากตาย ฉันใด คนอื่น ๆ หรือสัตวอื่น ๆ ก็ฉันนั้น”
“แตถาเราอยากตาย ไมอยากอยูละครับ” พระญวนเริ่มยวน ทานพระครูตองปรามวา
“ขอที ๆ อยาชักใบใหเรือเสีย เธอละก็ ชอบออกนอกลูนอกทางเสียเรื่อย”
“ครับ ๆ ไมออกก็ไดครับ นิมนตหลวงพอเทศนตอ ผมไมขัดแลวครับ” เมื่อลูกศิษย
นิมนต อาจารยจึงแสดงธรรมตอไปวา “โดยธรรมชาติแลวไมวาคนหรือสัตว ตางก็รักตัวเอง
ดวยกันทั้งนั้น ดังมีพุทธพจนแสดงไว...บุคคลตามคนไปดวยใจตลอดทุกทิศ ก็มิไดพบผูเปนที่
รักยิ่งกวาตนที่ไหนเลย ฉันใด ตนของคนอืน่ ๆ ก็ยอมเปนที่รักของเขามาก ฉันนั้น
เพราะฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนผูอื่น...นี่แหละถึงตองใหแผเมตตาในตนเอง
กอน ไหนเธอแผเมตตาใหตัวเองเปนหรือเปลา ลองวาใหฟงสักหนอยซิ”
“หลวงพอจะเอาแบบบาลีหรือแบบไทยละครับ”
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“เอาทั้งสอบแบบนั่นแหละ”
“งั้นก็เอาบาลีกอนแลวตามดวยไทยนะครับ ฮะแอม” พระหนุมกระแอมแกเขินแลวจึง
ทองดวยเสียงคอนขางดังวา “อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุโข โหมิ, อะเวโร โหมิ, อัพยาปชโฌ
โหมิ, อะนีโฆ โหมิ, สุขี อัตตานัง ปะระหะรามิ – ขอขาพเจาจงถึงซึ่งความสุขเถิด ขอ
ขาพเจาจงอยาไดมีเวรมีภัยเลย ขอขาพเจาอยาไดมีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอ
ขาพเจาจงอยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย ขอขาพเจาจงเปนผูมีความสุข รักษาตนอยูเถิด
...”
“ดีมาก จําแมนดี เอาละเมื่อแผเมตตาในตัวเองเปนอันดับแรกแลว จากนั้นจึงแผไปใน
ผูอื่นตั้งแตบคุ คลที่รักมาก บุคคลกลาง ๆ คือไมรักไมชังไปจนถึงบุคคลที่เปนศัตรู แตถาแผ
เมตตาใหศัตรูแลวเกิดโทสะขึ้น ใหปฏิบัติตามวิธีระงับความโกรธที่พระพุทธองคตรัสสอนไว
ซึ่งมีถึง ๙ วิธี”
“แตถาใชทั้ง ๙ วิธีแลวยังไมหายโกรธละครับ”
“ก็แสดงวาคน ๆ นั้นกิเลสหนาตัณหามากจนไมอาจรับฟงคําสั่งสอนได ก็ตัดหาง
ปลอยวัดไป ถือวาเปนพวกบัวติดโคลนตมที่เรียกวา ปทปรมะ”
“แลวคนที่ไมมีหางจะใหตัด จะทําอยางไรดีครับ อยางผมนี่ ตอนเกิดแมไมไดใหหาง
มาดวย” พระญวนอดยวนมิได
“บัวเฮียว รูส ึกวาเธอจะถนัดเถลไถลจริงเชียวนะ ฉันจะวาเธอยังไงถึงจะเจ็บแสบ จะ
ไดจดไดจําเสียที ทานพระครูวาให
“ถาจะวาใครใหเจ็บใหแสบก็ตองวา...เดี๋ยวเอามีดโกนปาดแลวราดดวยทิงเจอร...
รับรองทั้งเจ็บทั้งแสบเชียวครับ” พระบัวเฮียวเสนอแนะ ความสุขของทานคือการไดยั่วพระ
อุปชฌาย อยากเห็นทานโกรธ เพราะทานไมเคยโกรธใหเห็น เขาวากันวา คนเปนพระ
อรหันตจะไมโกรธ หรือ วาทานเปนพระอรหันต!”
“ถางั้นฉันก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือละนะ จะไมบอกเธอหรอกวาวิธีระงับความโกรธที่
พระพุทธองคทรงสอนไวมีอะไรบาง จะปลอยใหเธอเกลียดยายบุญรับ ใหเธอถูกไฟโทสะแผด
เผาใหไหมเกรียมกรอบเปนปลายางไปเลย” ทานตอวาตอขานยืดยาว แตคนเปนศิษยก็รูวา
อาจารยไมไดโกรธ เพราะหนาทานไมบึ้ง เสียงที่พูดก็ไมเกรี้ยวกราดอยางเสียงยายบุญรับ
“แหมหลวงพอก็ ผมพูดเลน ๆ ก็ทําใจนอยไปได นิมนตสาธยายตอเถิดครับ ผมไมยั่ว
แลว”
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“แนนะ เอาละ งั้นก็ตั้งใจฟงใหดี การปฏิบัติเพื่อระงับความโกรธวิธีแรก คือ ให
ระลึกถึงโทษของความโกรธ วา ความโกรธนั้นใหโทษดวยประการตาง ๆ หาคุณมิไดเลย
ถาคนเขามาโกรธเราแลวเราโกรธตอบ เราก็ไดชื่อวาเปนคนเลวเสียยิ่งกวาคนที่โกรธกอนนั้น
อีก ผูไมโกรธตอบคนที่โกรธตนกอน ผูนั้นไดชื่อวา ชนะสงครามที่ชนะยาก ฉะนั้นถาเธอโกรธ
ตอบยายบุญรับ ก็แปลวาเธอเลวกวายายบุญรับเสียอีก
ถาลองวิธีนี้แลวยังไมไดผลก็ใหใชวิธีที่สองคือ
ใหระลึกถึงความดีของเขา
ธรรมดาคนเรานั้นวาโดยทั่วไป แตละคน ๆ ก็ตองมีทั้งสวนดีและสวนไมดีอยูในตัว เราก็
คิดถึงแตในสวนดีของเขา สวนที่ไมดีอยาไปคิด ถาหาสวนดีของเขาไมไดจริง ๆ ก็ใหนึก
สงสารเขา คิดเสียวา...โธ! นาสงสาร ตอไปคน ๆ นี้จะตองประสบผลรายตาง ๆ เพราะความ
ประพฤติไมดอี ยางนี้ นรกอาจรอเขาอยู...เมื่อคิดไดอยางนี้ก็จะระงับความโกรธเสียได แตถา
ยังไมไดก็ใหลองวิธีที่สาม คือ ใหคิดถึงความจริงที่วา การโกรธคือการทําใหตัวเอง
ทุกข คนที่โกรธแลวเปนสุขนั้นไมมีในโลก เมื่อเราคิดไดอยางนี้เราก็ตองไมโกรธ เพราะเรื่อง
อะไรจะไปทําใหตัวเองทุกข จริงไหม”
“จริงครับ แลวถายังไมหายโกรธ จะทําอยางไรครับ”
“ก็ใชวิธีที่สี่ คือใหพิจารณาสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน กรรมทีม่ ีความโกรธ
เปนเหตุนั้นมันรังแตจะทําความเสื่อมเสียใหกับตัวเรา เพราะทั้งเราทั้งคนอื่น ๆ ตางก็มีกรรม
เปนของ ๆ ตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่
อาศัย เราทํากรรมอันใดไวก็จะตองไดรับผลของกรรมนั้น และ กรรมที่เกิดจากความโกรธนั้น
จะทําใหบรรลุความหลุดพนก็หาไม จะชวยใหไดทิพยสมบัตหิ รือมนุษยสมบัติก็หาไม มีแตจะ
ทําใหตัวเองตกต่ําลงไปจนถึงกับตกนรกหมดไหม เมือ่ พิจารณาอยางนี้แลว ก็ไมควรใหความ
โกรธเกิดขึ้นในตัวเรา แตถายังไมหายโกรธอีกก็ใหลองวิธีที่หาคือ ใหพิจารณาพระจริยา
วัตรในปางกอนของพระศาสดาวา พระพุทธเจาของเรานั้น กวาจะตรัสรูก็ไดทรงบําเพ็ญ
บารมีทั้งหลายมาตลอดเวลายาวนาน ไดทรงบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น โดยยอมเสียสละ
แมแตพระชนมชพี ของพระองคเอง เมื่อทรงถูกขมเหงกลั่นแกลงเบียดเบียนดวยวิธีการตาง ๆ
ก็ไมทรงแคนเคืองทรงเอาดีเขาตอบ ถึงเขาจะตั้งตัวเปนศัตรู ขนาดพยายามปลงประชนมก็ไม
ทรงมีจิตประทุษราย ซึ่งเรื่องราว ตาง ๆ เหลานี้มีปรากฏในชาดก เชน เรื่องมหาสีลวชาดก
มหากปชาดก เปนตน เธอสามารถไปอานเองได หัดอานเสียบางจะไดหูกวางตากวางขึ้น
ไมใชดีแตปากกวาง เอาแตกินอยางเดียว” ทานแกลงเหน็บแนม ดวยรูว าคนเปนศิษย ”ติดใน
รส”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๑

Page 5

“ครับแลวผมจะไปหาอาน ตอวิธีทหี่ กเถอะครับ” พระบัวเฮียวไมตอกลอนเพราะกลัว
จะ “เขาเนื้อ” มากขึ้น
วิธีที่หก ใหพิจารณาถึงความที่เคยเกี่ยวของกันในวัฏสงสาร ดังที่พระพุทธองค
ทรงตรัสไววา ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวผูไมเคยเปนมารดา ไมเคยเปนบิดา ไมเคยเปนพี่
นองชาย ไมเคยเปนพี่นองหญิง ไมเคยเปนบุตร ไมเคยเปนธิดาของเรา มิใชหาไดงาย...อันนี้
ก็หมายความวา มนุษยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ จะตองเคยเกี่ยวของกันมาในอดีตชาติ อยาง
ยายบุญรับก็อาจจะเคยเปนแมหรือพีส่ าวหรือนองสาวเธอในอดีตชาติ ชาตินี้ถึงไดมาเจอกัน
อีก เพราะฉะนั้นเธอก็ไมควรใจรายตอเขา”
“แตถาเขาใจรายตอผมละครับ”
“อันนั้นมันเรื่องของเขา ถาตัวเราไมผูกเวร เวรมันก็ระงับลงไดในสวนของเรา ถาเขา
โกรธเขาก็ทุกข สวนเราไมโกรธเราก็ไมทุกข”
“ที่เรียกวาตบมือขางเดียวไมดังใชไหมครับ”
“เอ อันนี้ฉนั ก็ไมคอยแนใจเพราะไมเคยตบ ตัง้ แตบวชมานี่ยังไมเคยตบมือ ไมวาจะ
ขางเดียวหรือสองขางก็ไมเคย” ทานพระครูนึกสนุกจึงพูดยวนกับคนญวน
“ดีแลวครับ หลวงพอทําถูกแลว เปนพระเปนเจาขึ้นตบมือตบไม ประเดีย๋ วศีลก็เปอย
หมดเทานั้น” คนญวนยวนตอบ
“เอาละ ๆ พอแลว พูดเลอะเลือนลามปามไปมันจะไมดี ทีนี้ก็มาวากันถึง วิธีที่เจ็ด คือ
พิจารณาอานิสงสของเมตตา
ความโกรธมีโทษ กอผลรายมากมายฉันใด เมตตาก็มีคุณกอใหเกิดผลดีมาก ฉันนั้น
เมื่อเปนเชนนี้ก็ควรจะระงับความโกรธเสีย แลวตั้งจิตเมตตาขึ้นมาแทน ใหเมตตานั่นแหละ
ชวยกําจัดและปองกันความโกรธไปในตัว ผูมีเมตตายอมสามารถเอาชนะใจคนอื่นซึ่งเปนชัย
ชนะที่เด็ดขาด ไมกลับแพ ผูตั้งอยูในเมตตาชือ่ วาทําประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น
พระพุทธองคทรงแสดงอานิสงสของเมตตาไว ๑๑ ประการคือ หลับเปนสุข ตืน่
เปนสุข ไมฝนราย เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย เทวดา
รักษา ไฟ พิษ หรือศัสตราไมกล้ํากราย จิตเปนสมาธิเร็ว ผิดหนาผองใส ไมหลงตาย
และประการสุดทายคือ เมื่อยังไมบรรลุธรรมเบื้องสูง ก็จะไดไปเกิดในพรหมโลกเปน
อยางต่ํา”
“แลวถายังไมหายโกรธละครับ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๑
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“ก็ใหลอง วิธีที่แปด คือพิจารณาโดยวิธแี ยกธาตุ วิธีนี้เปนการพิจารณาระดับ
ปรมัตถ เขาใจยาก ฉันจะยังไมอธิบายใหเธอฟงในตอนนี้ ใหเธอปฏิบัติไดสูงพอสมควร
เสียกอน แลวคอยมาวากันใหม ตอนนี้พูดไปเธอก็ไมเขาใจ
เอาละ ฉันจะรวบรัดไปถึงวิธีสดุ ทายเลย คือพิจารณาทําทานสังวิภาค
การทําทานสังวิภาค ก็คอื การใหของ ๆ ตนแกศัตรูและรับของ ๆ เขามาเพื่อตน แตถา
ของ ๆ เขาไมบริสุทธิก์ ็พึงใหแตของ ๆ ตนฝายเดียว ไมรับของเขา เมื่อทําอยางนี้ความ
อาฆาตในบุคคลนั้นจะระงับไป การใหเปนวิธีแกความโกรธที่ไดผลชะงัด สามารถระงับเวรที่
ผูกกันมายาวนานใหสงบลงได เปนเมตตากรุณาที่แสดงออกในการกระทํา พระพุทธองคทรง
กลาวถึงอานุภาพยิ่งใหญของทาน คือการใหนั้นวา ...การใหเปนเครื่องฝกคนทีย่ ังฝกไมได
การใหยังสิ่งประสงคทั้งปวงใหสําเร็จได ผูใหก็เบิกบานขึ้นมาดวยการให ฝายผูรับก็นอมลงมา
พบดวยปยวาจา...นี่แหละการระงับความโกรธวิธสี ุดทาย เธอเห็นแลวใชไหมวา เสด็จพอของ
พวกเรา ทานทรงสอนไวละเอียดลออลึกซึ้งยิ่งนัก เธออยากจะฟงเรือ่ งของพระสาวกรูปหนึ่งที่
ไมเคยผูกโกรธตอผูใดเลย อยากฟงไหมละ ฉันจะไดเลา” ทานถามคนฟง
“หลวงพออยากเลาหรือเปลาละครับ ถาอยากเลาผมก็อยากฟง” คนฟงมานานเริ่มยั่ว
“ถาฉันไมอยากเลาละ เธอจะวายังไง” คนเลายั่วตอบ
“ถึงหลวงพอไมอยากเลา แตผมก็อยากฟง เพราะฉะนั้นหลวงพอเลาเถิดครับ นิมนต”
พูดพรอมกับประนมมือขึ้น “นิมนต” คนเลาจึงเลาแตโดยดี
“เรื่องมีวา สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยูที่ เชตวนาราม พระสาวกชื่อ ปุณณะ
ไดเขาไปเฝากราบทูลขอใหประทานโอวาท
พระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมสอนใหไม
เพลิดเพลินยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ
เมื่อดับความเพลิดเพลินได ทุกขก็ดับ
พระปุณณะกราบทูลวาทานจะไปอยูชนบทชือ่ สุนาปรันตะ พระผูมพี ระภาคตรัสวา
ชาวสุนาปรันตะดุราย ถาเขาดาวาเธอจะทําอยางไร พระปุณณะ กราบทูลวา ขาพระองคคิดวา
ดาก็ยังดีกวาทํารายดวยมือ ตรัสถามวาถาเขาทํารายดวยมือจะทําอยางไร กราบทูลวา ยัง
ดีกวาใชกอนดินทําราย ตรัสถามวาถาเขาใชกอนดินทํารายจะทําอยางไร กราบทูลวา ยัง
ดีกวาใชทอนไมทําราย ตรัสถามวาถาเขาใชทอนไมทํารายจะทําอยางไร กราบทูลวา ยังดีกวา
ทํารายดวยศัสตรา ตรัสถามวาถาเขาทํารายดวยศัสตราจะทําอยางไร กราบทูลวา ยังดีกวา
ฆาดวยศัสตราที่คม ตรัสถามวาถาเขาฆาดวยศัสตราที่คมจะทําอยางไร กราบทูลวาบุคคล
บางคนยังตองหาคนมาฆา แตนี่ดีไมตองหา เขามาฆาใหเอง
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๑
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พระผูมพี ระภาคทรงอนุโมทนาและตรัสอนุญาตใหพระปุณณะไปอยูชนบทชื่อสุนาปรัน
ตะได พระปุณณะไปอยู ณ ที่นั้น ไดแสดงธรรมใหพวกมนุษยชาวสุนาปรันตะชนบทกลับใจ
แสดงตนเปนอุบาสกอุบาสิกาเปนจํานวนมาก ภายในพรรษานั้นเอง และตัวทานก็ไดวิชชา ๓
ภายในพรรษานั้นเองเหมือนกัน” ทานพระครูเลาจบ คนเปนศิษยจึงพูดขึ้นวา
“ผมจะจดจําเรื่องราวของพระสาวกรูปนี้ไวเปนอุทาหรณ จะพยายามทําใหไดอยาง
ทาน” พูดอยางมุงมั่น
“ดีแลว ฉันขออนุโมทนาแลวก็เชื่อวาเธอตองทําได” เงียบกันไปครูหนึ่ง พระบัวเฮียว
จึงถามวา
“หลวงพอครับ การแผเมตตานั้น เราจะแผใหสัตวดวยจะไดไหมครับ”
“ทําไมจะไมไดเลา อยาวาแตสัตวเลย แมแตพืชก็แผใหได มีคนเขาทดลองทํามาแลว
ไดผลเกินคาดเชียวละ อยางยายบุญรับนั่น ถาแกเปลี่ยนจากดามาเปนแผเมตตา แกก็ไมตอง
ไปทะเลาะกับหมากับแมวอยางนั้น แกโกรธวามันขี้เรี่ยราดสกปรกก็เลยไปดาไปตีมัน หมา
แมวมันก็มีจติ ใจ ไปทําอยางนั้นมันก็โกรธเลยแกลงขี้เลอะเทอะใหญ ขีต้ ัวเดียวไมพอ มันยัง
เที่ยวไปชวนเพื่อนมันมาขี้ ถายายบุญรับแผเมตตาใหมัน มันก็เลิกแลวก็บอกใหเพื่อนมันเลิก
อีกดวย”
“มันเลิกขี้มันก็ตายซีครับหลวงพอ”
“ไมตายหรอก ฉันหมายถึงวา มันเลิกขี้เรี่ยราด แตจะขี้เปนที่เปนทางไมใหสกปรก
เหมือนที่เปนอยูนะ” ทานพระครูตอบทั้งที่รูวาพระญวนตั้งใจยวน
“ถาอยางนั้นหลวงพอนาจะสอนใหแกแผเมตตา ผมจะไดไมตองไดยินเสียงดาของแก”
“ทําไมจะไมสอน สอนจนไมรูจะสอนยังไงแลว แตแกรับไมได อุตสาหชอื่ บุญรับ แตไม
ยักกะรับสิ่งดี ๆ ฉันจัดแกไวในพวก “ทวนกระแส” คนบางคนก็สอนยากนะบัวเฮียว คนที่มา
วัดนี้ไมไดแปลวาจะสอนงายหมดทุกคน”
“มันเปนไปตามกรรมที่เขาทํามานะครับ” พระบัวเฮียววา
“ทั้งทํามาทั้งทําไปนั่นแหละ ถึงกรรมที่ทํามาจะไมดี แตกรรมที่จะทําตอไปก็สามารถ
แกไขใหมันดีได แตเขาก็ไมยอมแกไข คนประเภทนี้นับวันจะมีมากขึ้น”
“ตองปลอยไปตามเวรตามกรรมของเขาใชไหมครับ”
“ก็คงตองเปนอยางนั้น เอาละถึงเวลาที่เธอจะตองกลับไปปฏิบัติแลว ฉันเองก็จะขึ้นไป
เขียนหนังสือเหมือนกัน อยาลืมแผเมตตาใหยายบุญรับละ” ทานเตือน
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Page 8

“ไมลืมครับ ฟงหลวงพอพูดผมก็หายโกรธแกไปตั้งครึ่งแลว ผมรับรองวาจะตองกําจัด
พยาบาทนิวรณออกไปจากจิตใหได ขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูงที่ไดชี้ทาง
สวางให ผมไปละครับ” พระหนุมกมลงกราบพระอุปชฌายสามครั้งแลวจึงลุกออกมา..
มีตอ........๒๒
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